
VDI 643 FF
VDI 643 X
Indukční vestavná 
sklokeramická deska
FF: 7 990 Kč
X: 8 490 Kč nerezový rámeček

  dotekové ovládání
  4 indukční zóny
  ukazatel zbytkového tepla
  funkce Sprint u každé zóny 

(rychlé zvýšení výkonu)
  signalizace funkce
  funkce Timer (časový spínač varných zón)
  dětská bezpečnostní pojistka
  automatické vypnutí indukční zóny 

(po odebrání nádoby z desky)
  elektrické napětí: 230/400 V

VT 548 BX
Elektrická trouba samostatná
9 990 Kč

  speciální zamačkávací knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 11 funkcí
  komfort zavírání dvířek
 trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VDP 645 GX1
Plynová vestavná  
skleněná deska
6 990 Kč

  4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
  1x Extra trojitý Wok hořák 3,3 kW
  elektrické zapalování hořáků v knoflících
  dvoudílná litinová vařidlová mřížka
  skleněný povrch – tvrzené sklo
  elektrické napětí: 230 V
  připojení na plyn: G 1/2“

VT 779 BX
Elektrická trouba samostatná 
Touch Control
13 990 Kč

  nové přehledné dotykové ovládání
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  8 přednastavených programů
  speciální rychloohřev trouby 200 °C za 6 min.
  multifukční trouba 15 funkcí
  komfort zavírání dvířek
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor) 
  možnost regulace teploty max 275 °C
  dvojité osvětlení trouby
  výsuvné teleskopické rošty (3 úrovně)
  chladící systém dvířek trouby (DC+)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

Perfektní ovládání.
Naše výrobky nabízí řadu 
praktických funkcí a jejich 

intuitivní ovládání.

Ta nejlepší volba do domácnosti.
Velký výběr sortimentu, čisté 

a elegantní linie spotřebičů 
do každé kuchyně.

Stylové i praktické.
Prémiové spotřebiče MORA 

zdobí moderní a dokonale 
funkční design.

Výjimečná spolehlivost.
Odolnost a dlouhá 

životnost jsou pro nás 
samozřejmostí.

Chráníme přírodu. 
Neustále snižujeme 

dopady výroby na životní 
prostředí.

100% podpora. 
Naše zákaznická podpora 

a servis jsou tu pro vás 
každý všední den.

Akční nabídka 
PREMIUM SORTIMENTU 

2017/2018

Kolikrát  
v životě jste si 
chtěli udělat 

opravdu radost?

www.MORA.cz
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  Vestavné trouby samostatné

VT 658 BX
Elektrická trouba samostatná
10 490 Kč

  speciální zamačkávací osvětlené knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  ukazatel teploty v troubě
  ukazatel zvoleného ohřevu
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 11 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  odnímatelná vnitřní skleněná strana dvířek 

pro snadné čištění
  komfort zavírání dvířek
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  spínač ventilátoru
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 657 AB
Elektrická trouba samostatná
9 990 Kč

  speciální zamačkávací osvětlené knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  ukazatel teploty v troubě
  ukazatel zvoleného ohřevu
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 11 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  odnímatelná vnitřní skleněná strana dvířek 

pro snadné čištění
  komfort zavírání dvířek
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 538 BX
Elektrická trouba samostatná
8 490 Kč

  speciální zamačkávací knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 11 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  komfort zavírání dvířek
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 546 BX
Elektrická trouba samostatná
8 490 Kč

  speciální zamačkávací knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 11 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  komfort zavírání dvířek
  možnost regulace teploty max 275 °C
  vedení v troubě – drátěné rošty
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 447 BX
Elektrická trouba samostatná
7 990 Kč

  speciální zamačkávací knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 8 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 437 BX
Elektrická trouba samostatná
7 590 Kč

  speciální zamačkávací knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 8 funkcí
  dvojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CompactDoor)
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 427 BX
Elektrická trouba samostatná
6 990 Kč

  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 8 funkcí
  dvojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CompactDoor)
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 405 BX
Elektrická trouba samostatná
6 590 Kč

  multifukční trouba 8 funkcí
  dvojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CompactDoor)
  možnost regulace teploty max 275 °C
  vedení v troubě – drátěné rošty
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt
  elektrické napětí: 230 V



VDP 665 X
Plynová vestavná deska
5 590 Kč

  4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
  1x Extra trojitý hořák 3,5 kW
  elektrické zapalování hořáků v knoflících
  dvoudílná litinová vařidlová mřížka
  elektrické napětí: 230 V
  připojení na plyn: G 1/2“

VDP 645 GB5
VDP 645 GW5
Plynová vestavná skleněná deska
5 990 Kč

  4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
  elektrické zapalování hořáků v knoflících
  dvoudílná litinová vařidlová mřížka
  skleněný povrch – tvrzené sklo
  elektrické napětí: 230 V
  připojení na plyn: G 1/2“

VDP 645 GB1
Plynová vestavná skleněná deska
7 990 Kč

  4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
  1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
  elektrické zapalování hořáků v knoflících
  dvoudílná litinová vařidlová mřížka
  skleněný povrch – tvrzené sklo
  elektrické napětí: 230 V
  připojení na plyn: G 1/2“

VT 778 AB
Elektrická trouba samostatná 
Touch Control
12 990 Kč

  nové přehledné dotykové ovládání
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  8 přednastavených programů
  speciální rychloohřev trouby 200 °C za 6 min.
  multifukční trouba 15 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  komfort zavírání dvířek
  možnost regulace teploty max 275 °C
  dvojité osvětlení trouby
  výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

VT 537 AW
Elektrická trouba samostatná
8 990 Kč

  speciální zamačkávací knoflíky
  dotekové ovládání hodin
  digitální programovatelné hodiny
  programování doby pečení
  dětský bezpečnostní zámek ovládání
  multifukční trouba 11 funkcí
  trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem 

(CoolDoor)
  komfort zavírání dvířek
  možnost regulace teploty max 275 °C
  výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
  Eco Clean - speciální program čištění trouby
  objem trouby 65 l
  příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
  elektrické napětí: 230 V

  Vestavné trouby samostatné

  Vestavné desky samostatné
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VDS 650 FF
VDS 650 X
Sklokeramická vestavná deska
FF: 5 990 Kč
X: 5 990 Kč nerezový rámeček

  dotekové ovládání
  4 Hi-Light varné zóny
  ukazatel zbytkového tepla
  plynulá regulace výkonu
  signalizace funkce
  funkce Stop Control (vypnutí desky při 

přetečení tekutiny na ovládací prvky)
  funkce Stop & Go 

(okamžité dočasné zastavení nastavených 
paramtrů vaření

  funkce StayWarm (funkce udržování teploty)
  funkce Timer (časování varných zón)
  dětská bezpečnostní pojistka
  automatické bezpečnostní vypnutí desky
  elektrické napětí: 230/400 V

VDS 631 FF
VDS 631 X
Sklokeramická vestavná deska
FF: 5 290 Kč
X: 5 490 Kč nerezový rámeček

  dotekové ovládání
  4 Hi-Light varné zóny
  ukazatel zbytkového tepla
  plynulá regulace výkonu
  signalizace funkce
  funkce Stop Control (vypnutí desky při 

přetečení tekutiny na ovládací prvky)
  dětská bezpečnostní pojistka
  automatické bezpečnostní vypnutí desky
  elektrické napětí: 230/400 V

   Sklokeramické desky

VDP 645 X
VDP 645 W
Plynová vestavná deska
X: 3 490 Kč
W: 3 690 Kč

  4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
  elektrické zapalování hořáků v knoflících
  dvoudílná vařidlová mřížka
  elektrické napětí: 230 V
  připojení na plyn: G 1/2“



VDI 660 FF
Indukční vestavná 
sklokeramická deska
9 990 Kč

  dotekové ovládání
  4 indukční zóny
  Flexi zóny – levá strana
  ukazatel zbytkového tepla
  funkce Sprint u každé zóny 

(rychlé zvýšení výkonu)
  signalizace funkce
  funkce Timer (časový spínač varných zón)
  dětská bezpečnostní pojistka
  automatické vypnutí indukční zóny 

(po odebrání nádoby z desky)
  elektrické napětí: 230/400 V

VMT 442 X
Vestavná mikrovlnná trouba
4 990 Kč

  možnost kombinovaného ohřevu 
(mikrovlnný ohřev + gril)

  elektronické ovládání trouby
  nerezový vnitřek trouby
  výkon 900 W
  výkon grilu 1 000 W
  objem trouby 25 l
  otočný talíř 315 mm
  6 výkonových stupňů
  8 automatických programů
  elektronický časovač
  grilovací rošt
  povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům 

prstů
  snadná montáž – rámeček již namontován na 

troubu
  elektrické napětí: 230 V

VMT 452 X
Vestavná mikrovlnná trouba
6 990 Kč

  možnost kombinovaného ohřevu 
(mikrovlnný ohřev + gril)

  elektronické ovládání trouby
  nerezový vnitřek trouby
  výkon 900 W
  výkon grilu 1 100 W
  objem trouby 28 l
  otočný talíř 315 mm
  6 výkonových stupňů
  elektronický časovač
  grilovací rošt
  povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům 

prstů
  snadná montáž – rámeček již namontován na 

troubu
  elektrické napětí: 230 V

   Indukční desky

    Mikrovlnné trouby

VMT 431 B
Vestavná mikrovlnná trouba
6 490 Kč

  možnost kombinovaného ohřevu
 (mikrovlnný ohřev + gril)

  elektronické ovládání trouby
  výkon 900 W 
  výkon grilu 1 100 W
  nerezový vnitřek trouby
  rámeček s příslušenstvím pro vestavbu
  objem trouby 23 l
  otočný talíř 270 mm
  elektronický časovač
  grilovací rošt
  otevírání trouby stiskem přes tlačítko
  elektrické napětí: 230 V

VMT 312 X
Vestavná mikrovlnná trouba
4 990 Kč

  vhodná pro instalaci do horní nebo boční 
skříňky

  elektronické ovládání
  nerezový vnitřek trouby
  výkon 700 W
  objem trouby 17 l
  otočný talíř 245 mm
  6 výkonových stupňů
  elektronický časovač
  povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům 

prstů
  snadná montáž – rámeček již namontován 

na troubu
  elektrické napětí: 230 V

VDI 670 UW
Indukční vestavná 
sklokeramická deska
11 990 Kč

  dotekové ovládání
  4 indukční zóny
  Flexi zóny – levá strana
  ukazatel zbytkového tepla
  funkce Sprint u každé zóny
  (rychlé zvýšení výkonu)
  signalizace funkce
  funkce Timer (časový spínač varných zón)
  dětská bezpečnostní pojistka
  automatické vypnutí indukční zóny 

(po odebrání nádoby z desky)
  elektrické napětí: 230/400 V
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MORA BENEFIT SERVIS – 5 LET
Zakoupením tohoto kupónu, zákazník získává po dobu dalších 36 měsíců (nad rámec zákonné záruční lhůty) nárok 
na bezplatnou výměnu, nebo opravu součástí výrobku (přesná specifikace uvedená na kuponu), práci a výjezd 
smluvního servisního technika Gorenje spol. s r.o.

MORA Benefit servis – záruka 5 let se vztahuje na vestavné chladničky, myčky nádobí, vestavné trouby, 
varné indukční a sklokeramické desky.

Podmínkou platnosti MORA Benefit servis 5 let je registrace na webu do 14 dnů od data zakoupení výrobku.

Jakékoli případné dotazy směrujte na obchod@mora.cz, nebo faxem na číslo 261 217 887, nebo také písemně 
na  adresu Gorenje spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 141 00 Praha 4 - Michle.



IM 533
Vestavná integrovaná myčka
8 990 Kč

  kapacita myčky 9 sad nádobí
 2 úložné koše
 odložený start (3/6/9 hod)
 samočistící filtr
 tablety 3v1
 úsporný ECO program
 funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 zvuková signalizace konce mytí
 účinnost mytí A
 účinnost sušení A
 hlučnost: 47 dB
 spotřeba energie: 0,69 kWh
 spotřeba vody 9 l
  elektrické napětí: 230 V

IM 650
Vestavná integrovaná myčka
9 990 Kč

  kapacita myčky 14 sad nádobí
  2 úložné koše
  odložený start (0-24 hod)
  samočistící filtr
  tablety 3v1
  automatický program
  úsporný ECO program
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  zvuková signalizace konce mytí
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 47 dB
  spotřeba energie: 0,93 kWh
  spotřeba vody 11 l
  elektrické napětí: 230 V

IM 651
Vestavná integrovaná myčka
10 990 Kč

  kapacita myčky 14 sad nádobí
  3 úložné koše
  odložený start (0-24 hod)
  samočistící filtr
  tablety 3v1
  automatický program
  úsporný ECO program
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  zvuková signalizace konce mytí
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 45 dB
  spotřeba energie: 0,93 kWh
  spotřeba vody 10 l
  elektrické napětí: 230 V

IM 680
Vestavná integrovaná myčka
9 990 Kč

  kapacita myčky 13 sad nádobí
  2 úložné koše
  digitální ukazatel zbytkového času
  odložený start (0-24 hod)
  rychlý 20 min program
  ½ program
  tablety 3v1
  automatický program
  úsporný ECO program
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  funkce TotalDry – automatické pootevření 

dveří na konci programu
  funkce SpeedWash
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 47 dB
  spotřeba energie: 0,92 kWh
  spotřeba vody 9,5 l
  elektrické napětí: 230 V

IM 690
Vestavná integrovaná myčka
12 990 Kč

  kapacita myčky 16 sad nádobí
  3 úložné koše
  digitální ukazatel zbytkového času
  příborová zásuvka
  odložený start (0-24 hod)
  rychlý 20 min program
  ½ program
  automatický program
  úsporný ECO program
  tablety 3v1
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  funkce TotalDry – automatické pootevření 

dveří na konci programu
  funkce SpeedWash
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 47 dB
  spotřeba energie: 0,86 kWh
  spotřeba vody 9,5 l
  elektrické napětí: 230 V

  Myčky nádobí

VM 640 X
Vestavná myčka s panelem
9 990 Kč

  kapacita myčky 12 sad nádobí
  2 úložné koše
  odložený start (0-24 hod)
  samočistící filtr
  tablety 3v1
  úsporný ECO program
  ½ program
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  zvuková signalizace konce mytí
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 47 dB
  spotřeba energie: 0,90 kWh
  spotřeba vody 11 l
  elektrické napětí: 230 V
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Dekorační kryt je pouze ilustrativní

VM 533 X
Vestavná myčka s panelem
8 990 Kč

  kapacita myčky 9 sad nádobí
  2 úložné koše
  samočistící filtr
  tablety 3v1
  úsporný ECO program
  ½ program
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  zvuková signalizace konce mytí
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 47 dB
  spotřeba energie: 0,69 kWh
  spotřeba vody 9 l
  elektrické napětí: 230 V

VM 540 X
Vestavná myčka s panelem
9 590 Kč

  kapacita myčky 9 sad nádobí
  2 úložné koše
  odložený start (0-24 hod)
  samočistící filtr
  tablety 3v1
  úsporný ECO program
  ½ program
  funkce Total Aqua Stop proti přetečení
  zvuková signalizace konce mytí
  účinnost mytí A
  účinnost sušení A
  hlučnost: 47 dB
  spotřeba energie: 0,69 kWh
  spotřeba vody 9 l
  elektrické napětí: 230 V

45
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45
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Dekorační kryt je pouze ilustrativní Dekorační kryt je pouze ilustrativní



  Chladnička
VC 182
Vestavná chladnička
12 990 Kč

  mechanické ovládání
  automatické odmrazování chladícího 

prostoru
  způsob zabudování - pojezdy
  4 skleněné výsuvné police
  Police s víkem ve dveřích na mléčné výrobky
  4 police ve dveřích
  miska na zeleninu
  miska na led
  miska na 12 ks vajec
  praktické police ve dveřích na láhve
  1 koš na rychlé zmrazení
  hlučnost: 40 dB
  zmrazovací výkon: 5 kg / 24 h
  netto objem chladničky / mrazničky: 223 / 61 l
  elektrické napětí: 230 V
  rozměry spotřebiče: 1 775 x 540 x 545 mm

OV 685 GW
OV 685 GB
Komínový odsavač
7 990 Kč

  4 výkonové rychlosti
  dotekové ovládání
  maximální výkon odsavače 313 m³/h
  halogenové osvětlení 2x 20 W
  kovové filtry proti mastnotám
  zpětná klapka
  možnost recirkulace
  energetická třída: E
  maximální hlučnost: 62 dB
  horní odtah: 150 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 60 cm

OV 680 G
OV 880 G
Komínový odsavač
9 990 Kč
10 990 Kč

  4 výkonové rychlosti
  dotekové ovládání
  štěrbinové odsávání
  extra funkce 24 h (automatické čištění vzduchu

  v místnosti, po dobu 5 minut každou hodinu)
  ukazatel znečištění filtru
  možnost programování odsávání
  maximální výkon odsavače 607 m³/h
  halogenové osvětlení 2x 20 W
  kovový filtr proti mastnotám
  energetická třída: D
  maximální hlučnost: 53 dB
  horní odtah: 150 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 60/80 cm

OT 632 MX
Vestavný odsavač
3 990 Kč

  Výsuvný model
  3 výkonové rychlosti
  tlačítkové ovládání
  maximální výkon odsavače 336 m³/h
  halogenové osvětlení 2x 20 W
  kovové filtry proti mastnotám
  zpětná klapka
  možnost recirkulace
  energetická třída: E
  maximální hlučnost: 65 dB
  horní odtah: 120 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 60 cm

OO 963 X
Ostrůvkový komínový odsavač
13 990 Kč

  4 výkonové rychlosti
  tlačítkové ovládání
  maximální výkon odsavače 694 m³/h
  LED osvětlení 4x
  kovové filtry proti mastnotám
  zpětná klapka
  možnost recirkulace
  energetická třída: C
  maximální hlučnost: 62 dB
  horní odtah: 150 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 90 cm

OK 697 GX
OK 997 GX
Komínový odsavač
6 990 Kč
7 990 Kč

  3 výkonové rychlosti
  dotekové ovládání
  maximální výkon odsavače 695 m³/h
  LED osvětlení 2x
  kovové filtry proti mastnotám
  zpětná klapka
  možnost recirkulace
  energetická třída: C
  maximální hlučnost:  66 dB/69 dB
  horní odtah: 150 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 60 / 90cm

OK 637 G
Komínový odsavač
5 590 Kč

  3 výkonové rychlosti
  tlačítkové ovládání
  maximální výkon odsavače 600 m³/h
  LED osvětlení 2x
  kovové filtry proti mastnotám
  zpětná klapka
  možnost recirkulace
  energetická třída: C
  maximální hlučnost: 66 dB
  horní odtah: 150 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 60 cm

OK 634 X 
Komínový odsavač
3 990 Kč

  3 výkonové rychlosti
  tlačítkové ovládání
  maximální výkon odsavače 559 m³/h
  osvětlení 2x 28 W
  kovové filtry proti mastnotám
  zpětná klapka
  možnost recirkulace
  energetická třída: D
  maximální hlučnost: 67 dB
  horní odtah: 150 mm
  elektrické napětí: 230 V
  šířka: 60 cm
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Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Uvedené ceny v katalogu 
jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých 
prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. 
Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz.   

Na zákaznické lince vám naši odborníZákaznická  
linka
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